
7. PAR ĒDINĀŠANAS PAKALPOJUMIEM PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS 

IESTĀDĒS 

 

54. Ēdināmo bērnu skaits tiek rēķināts pēc iepriekšējās dienas faktiskā apmeklējuma, 
precizējot reālo apmeklētību katru rītu. Maksājums par ēdināšanas pakalpojumiem tiek 
aprēķināts summējot apmeklējuma dienas, ievērojot šādus nosacījumus: 

54.1. ja bērns ir ieradies pirmsskolas izglītības iestādē, bet atstāj iestādi (neatkarīgi no 
iemesliem), tiek uzskatīts, ka viņš ir izmantojis ēdināšanas pakalpojumus, neatkarīgi no fakta; 

54.2. ja vecāki līdz attiecīgās dienas pl.9.00 nepaziņo pirmsskolas izglītības iestādes medmāsai, 
ka bērns neapmeklēs (neatkarīgi no iemesliem) pirmsskolas izglītības iestādi, ēdināšanas 
pakalpojuma maksa par šo dienu tiek rēķināta. 

55. Maksājumi par pirmsskolas izglītības iestādes ēdināšanas pakalpojumiem jāveic līdz katra 
mēneša 15.datumam par iepriekšējo mēnesi, pamatojoties uz pirmsskolas izglītības iestādes 
izsniegto rēķinu, veicot bezskaidras naudas norēķinus. 

56. Vasaras periodā no 1.jūnija līdz 31.augustam maksa par ēdināšanas pakalpojumiem tiek 
veikti avansā līdz iepriekšējā mēneša 25.datumam. 

57. Maksa par ēdināšanas pakalpojumu vasaras periodā tiek aprēķināta saskaņā ar  

54.1.punktuun ņemot vērā dienu skaitu vecāku iesniegumā norādītajā apmeklējuma periodā. 

57.1 Ja vasaras periodā pirmsskolas izglītības iestādi bērns neapmeklē slimības dēļ un vecāki ir 
iesnieguši iesniegumu līdz nākamā mēneša 15.datumam un pievienojuši ārsta zīmi, tiek veikts 
pārrēķins par neapmeklētām dienām un pārmaksātā nauda tiek izmaksāta vecāku iesniegumā 
norādītā perioda beigās. (papildināts ar 10.02.2016. saistošajiem noteikumiemNr.4/2016) 

58. Ja vasaras periodā pirmsskolas izglītības iestādi bērns nav apmeklējis vairāk nekā divas 
nedēļas pēc kārtas un vecāki ir iesnieguši paskaidrojumu par neapmeklēšanas iemeslu līdz 
nākamā mēneša 15.datumam un pamatojoši to dokumentāli, tiek veikts pārrēķins par 
neapmeklētām dienām un pārmaksātā nauda tiek izmaksāta vecāku iesniegumā norādītā 

perioda beigās. (grozīts ar 10.02.2016. saistošajiem noteikumiem Nr.4/2016) 

58.1 Daudzbērnu ģimenes, kurām piešķirts daudzbērnu ģimenes statuss, tiek atbrīvotas no 
maksa par ēdināšanas pakalpojumiem pirmsskolas izglītības iestādē par vienu no trijiem,diviem 
no četriem, trijiem no pieciem u.t.t. bērniem. (papildināts ar 28.08.2013.grozījumiem)  

58.2 Izmaksas, kas saistītas ar 58.1 , 58.5 punkta piemērošanu, pirmsskolas izglītības iestādei 
tiek segtas no pašvaldības budžeta, pamatojoties uz pirmsskolas izglītības iestādes iesniegto 
rēķinu. (grozīts ar: 28.08.2013.saistošajiem noteikumiem Nr.24/2013; 10.02.2016. 
saistošajiemnoteikumiem Nr.4/2016) 

58.3 Daudzbērnu ģimeņu, kurām piešķirts daudzbērnu ģimenes statuss, vecākiem, ja 
pirmsskolas izglītības iestādi (vienu vai dažādas) apmeklē vairāki bērni, ir pienākums 

rakstveidā paziņot Izglītības daļai tā bērna vai bērnu personas datus, attiecībā uz kuru (-iem) 
vecāki vēlas izmantot šo noteikumu 58.1 punktā dotās tiesības, un šo izvēli vecāki var mainīt, 

bet ne biežāk kā reizi sešos mēnešos. (papildināts ar 28.08.2013.grozījumiem); (grozīts ar 
09.11.2016. saistošiem noteikumiem Nr.39/2016) 

 



58.4 Izglītības daļa reizi mēnesī sagatavo pārskatu par bērniem no daudzbērnu ģimenēm, kuri, 
pēc vecāku izvēles, izmanto šo noteikumu 58.1 punktā dotās tiesības un nosūta minēto 
pārskatu attiecīgai pirmsskolas izglītības iestādei. (papildināts ar 
28.08.2013.grozījumiem),(grozīts ar 09.11.2016. saistošiem noteikumiem Nr.39/2016) 

58.5 Trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm uz trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statusa 

darbības laiku ir tiesības saņemt pabalstu bērnu ēdināšanai pirmsskolas izglītības iestādē 
atbilstoši Salaspils novada domes 2015.gada 12.augusta saistošiem noteikumiem Nr.27/2015 
“Salaspils novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalsti un to piešķiršanas kārtība”, bet 
ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti izmaksas par šī bērna ēdināšanu tiek segtas no 
pašvaldības budžeta. (papildināts ar 28.08.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.24/2013); 
(10.02.2016. saistošo noteikumu Nr.4/2016redakcijā) 

59. Maksa par ēdināšanas pakalpojumiem pirmsskolas izglītības iestādēs tiek noteikta ar 
Salaspils novada domes lēmumu. Salaspils novada domes apstiprināto ēdināšanas pakalpojama 
maksu publicē www.salaspils.lv. 

 


